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Media Background 
 

“MEWUJUDKAN KABUPATEN MALINAU SEBAGAI  
KABUPATEN KONSERVASI”  

 
 
Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan 
berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999.   Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten terluas di 
Propinsi Kalimantan Timur yaitu dengan luas 4.2 juta Ha dan berbatasan langsung dengan Negara 
bagian Serawak Malaysia.   Kabupaten Malinau merupakan kawasan perhuluan sungai-sungai 
besar  di wilayah propinsi Kalimantan Timur.  Luas kawasan hutan di wilayah ini mencapai 3,9 juta 
Ha (90 %), dimana hampir 50 % dari kawasan hutan adalah kawasan Taman Nasional Kayan 
Mentarang dan hutan lindung.  Sedangkan menurut RTRWK terbagi menjadi  Kawasan Lindung 
2,027,666 Ha, Kawasan Budidaya Kehutanan 1,980,510 dan kawasan budidaya kehutanan seluas 
261,902 Ha. 
 
Berdasarkan kondisi wilayah yang merupakan kawasan berhutan dengan tingkat kerentanan 
lingkungan yang tinggi apabila dieksploitasi dan dengan keterbatasan biofisik yang menjadi 
kendala dalam pengembangan wilayah maka Kabupaten Malinau tergolong ke dalam Kriteria Land 
Lock.  Oleh karena itu, untuk membangun Malinau dibutuhkan suatu model pembangunan yang 
menjamin kelestarian sumberdaya hutan yang ada namun disisi lain pembangunan tersebut juga 
mampu untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat dan memberikan kontribusi pendapatan 
kepada pemerintah Kabupaten.   
 
Pendekatan pembangunan yang dibangun oleh  pemerintah Malinau tertuang dalam visi 
kabupaten GERBANG DEMA; gerakan pembangunan menuju desa mandiri. Membangun dan 
memandirikan desa-desa di seluruh kabupaten merupakan misi sederhana tetapi penuh makna. 
Karena sejatinya tujuan pembangunan adalah mensejahterakan rakyat dan rakyat yang paling 
bawah berada dalam sebuah tatanan desa. Dengan membuat masing-masing desa mandiri, maju 
dan makmur, dengan sendirinya kabupaten secara keseluruhan akan menjadi makmur. Sebuah 
pendekatan dari bawah ke atas – bottom up yang selama ini kurang mendapat perhatian. 
 

Inisiatif mewujudkan Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi didorong oleh kesadaran 
para penentu kebijakan dan didukung oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Malinau bahwa 
Kabupaten Malinau tidak memiliki keunggulan dan daya saing baik disektor jasa maupun ekonomi 
perdagangan dibandingkan dengan Kabupaten lain, keunggulan dan kebanggaan Malinau adalah 
potensi hutan yang cukup luas dengan kondisi yang masih bagus serta kawasan Taman Nasional 
Kayan Mentarang yang merupakan jantung Borneo, keunggulan komparatif tersebut yang harus 
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dijaga dengan keyakinan bahwa dimasa mendatang Malinau akan menjadi Kabupaten yang 
sangat penting bagi dunia.   
 
Atas dasar tersebut maka Kabupaten Malinau telah mendeklarasikan diri menjadi Kabupaten   
Konservasi pada tanggal 5 Juli 2005.  Dengan adanya deklarasi tersebut, maka Pemerintah 
Kabupaten Malinau telah menempatkan seluruhnya wilayahnya ke dalam satu pengelolaan 
pembangunan yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi, hal ini didasari oleh kenyataan bahwa  
: 1) karakteristik wilayahnya didominasi oleh kawasan dataran tinggi dan merupakan hulu-hulu 
sungai besar di Kalimantan Timur, 2) Kabupaten Malinau didominasi oleh kawasan hutan primer 
dari berbagai strata dan tipe hutan, 3) Hutan di wilayah Kabupaten Malinau adalah merupakan 
kawasan hutan primer yang masih tersisa di Kalimantan, 4) Keterkaitan sebagian besar 
masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan masih sangat tinggi, 5) Keunikan adat istiadat dan 
budaya masyarakat lokal yang sangat erat kaitannya dengan hutan. 
 
Pengertian Kabupaten Konservasi  
 
Kabupaten Konservasi adalah “wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan 
berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, 
pengawetan keanekaragaman hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu”.   
Beberapa elemen kriteria penting antara lain Kabupaten Konservasi adalah : 

 
1. Memiliki kawasan konservasi dan kawasan lain yang mempunyai ekosistem dengan nilai 

konservasi tinggi, 
2. Memiliki keterbatasan pengembangan wilayah akibat keterbatasan kondisi biophisik, 
3. Mempunyai visi dan misi pembangunan berazaskan konservasi, 
4. Mempunyai komitmen politik untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam secara 

berkelanjutan, 
5. Mempunyai sistem kelembagaan pengelolaan lingkungan yang memadai. 
 
Tujuan Kabupaten Konservasi 
 
Kabupaten Konservasi bertujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap 
mempertahankan arti penting Kabupaten Malinau sebagai kawasan penyimpan keanekaragaman 
hayati, paru-paru dunia, sumber air untuk berbagai kepentingan dan merupakan salah satu contoh 
penting dari ekosistem region Kalimantan yang masih belum terganggu.    Kabupaten Konservasi 
juga sebagai upaya untuk memahami interaksi yang rumit antara manusia dengan hutan yang ada 
di sekitarnya, serta sebagai bentuk tanggung jawab terhadap titipan masa depan yang harus di 
kawal dan diestafetkan kepada generasi mendatang.  Kabupaten Konservasi berorientasi pada 
kebijakan pemanfaatan ruang dan lahan yang sesuai dengan peruntukan dan daya dukungnya, 
sehingga kelestarian sumberdaya hutan sebagai fungsi lindung lebih dapat dihargai.    Terhadap 
kepentingan investasi lain dibidang pengelolaan sumberdaya alam seperti halnya perkebunan dan 
pertambangan, maka alokasi lahan bagi kebutuhan investasi seperti perkebunan dan 
pertambangan ditetapkan berdasarkan RTRWK yang sudah diperdakan serta disesuaikan dengan 
kondisi hutan yang ada. 
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Membangun Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan 
 
Sementara negara maju kini menikmati kemakmuran dari era teknologi, mekanisasi, jasa, dan 
teknologi informasi, pengertian konservasi kini dicoba dipaksakan untuk diterapkan di negara kita. 
Penekanannya pada pengawetan dan perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari yang 
merupakan salah satu dari pilar konservasi tidak pernah dibangun dengan baik. Kabupaten 
konservasi mengusung konsep pembangunan berkelanjutan – membawa keseimbangan antara 
konservasi dan pembangunan. Membawa keseimbangan di antara ketiga pilar konservasi ; 
perlindungan, pengawetan, dan dengan memberikan penekanan pada pemanfaatan yang lestari. 
 
Membuat seimbang antara pembangunan dan konservasi terus menerus dipertanyakan dan 
disitulah seninya dalam mengelola kabupaten Malinau. Mungkinkah membangun dengan dampak 
serendah-rendahnya di tengah keinginan banyak pihak yang ingin cepat kaya. Itu semua menjadi 
cambuk bagi pemerintah Kabupaten Malinau dalam menjalankan pembangunannya. 
 
Pemerintah Kabupaten Malinau menyadari bahwa tidak mudah untuk mewujudkan tanpa menjalin 
kemitraan dengan pihak-pihak lain yang mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Konservasi, 
sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.  Oleh karena itu Pemerintah 
Kabupaten Malinau membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti dengan CIFOR 
(Center for International Forestry Research) yang berperan aktif dalam mendorong proses 
Kabupaten Konservasi dan melakukan berbagai penelitian kehutanan di wilayah Kabupaten 
Malinau.  Selain itu, Kabupaten Malinau juga menjalin kerjasama dalam Program Forest 
Partnership yang merupakan kemitraan antara CIFOR, WWF Indonesia dan Tropenbos Indonesia 
Program, dan masih banyak lagi pihak-pihak yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten 
Malinau untuk mewujudkan tujuan Kabupaten Konservasi.  
 
Penghargaan Bukan Tujuan Akhir 
 
Selama menggulirkan Kabupaten Konservasi sejak tahun 2003, upaya Kabupaten Malinau telah 
menghasilkan berbagai penghargaan baik berskala nasional maupun internasional.  Tercatat 
beberapa penghargaan yang cukup prestisius di tingkat nasional adalah :  
 
• Nominasi calon penerima Kalpataru kategori Pembina Lingkungan Hidup dalam rangka 

Hari Lingkungan Hidup pada tahun 2005.  
• Penghargaan Bagi Bupati/Walikota Peduli Kehutanan dari Departemen Kehutanan, 

berdasarkan Siaran Pers No. : 717/II/PIK-1/2005  
• Peraih Otonomi Award 2006 Distinguished Category Region in Leading Commitment on 

Preserving Environment, pada tahun 2006 
• Menjadi wakil Indonesia dan meraih Juara Ketiga dalam Festival Nidosudji, di Osaka, 

Jepang pada tahun 2006 yang diikuti oleh 73 negara untuk kategori Konservasi. 
• Peraih KEHATI AWARD 2006 untuk category Pendorong Lestari Kehati 
 
Berbagai penghargaan tersebut diterima bukan tanpa perjuangan. Ada saja pihak-pihak yang 
mempertanyakan mengapa Malinau yang melakukan penambangan dan mengusulkan konversi 
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hutan mendapat penghargaan? Dengan rendah hati perlu disampaikan di sini bahwa tidaklah 
mudah mengelola kawasan yang begitu luas dengan penduduk yang tersebar tidak merata, 
dengan tingkat pendidikan yang masih terbatas, dan dengan penetapan oleh pusat bahwa hampir 
seluruh kabupaten adalah kawasan hutan negara. Mungkinkah membangun tanpa 
mengakomodasi sektor lain di luar sektor kehutanan.  
 
Apakah dengan berbagai penghargaan tersebut, maka tujuan Kabupaten Konservasi berakhir ?, 
Penghargaan bukan tujuan dan bukan merupakan akhir dari proses yang berkelanjutan dari 
kebijakan Kabupaten Konservasi.  Penghargaan yang diterima adalah tantangan dan 
tanggungjawab yang harus dipikul serta harus diwujudkan dalam tataran implementasi.  Oleh 
karena itu, untuk mengaktualisasikan Kabupaten Konservasi, pemerintah Kabupaten Malinau 
menetapkan anggaran yang cukup besar yang sudah dituangkan didalam RPJMD serta sudah 
mendapatkan persetujuan dari DPRD yang besarnya mencapai Rp. 59,755,551,610,- (Lima puluh 
sembilan milyar tujuh ratus limapuluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh 
rupiah) selama 5 tahun atau rata-rata kurang lebih Rp. 12 Milyar / tahun. 
 
Tantangan Ke depan 
 
Sebagai salah satu bentuk kreativitas Kabupaten Malinau di dalam merespons desentralisasi, 
Kabupaten Malinau Menuju Kabupaten Konservasi banyak menghadapi kendala khususnya belum 
adanya payung hukum yang menaungi terhadap implementasi Kabupaten Konservasi.  Payung 
hukum yang saat ini menjadi dasar bagi aktualisasinya hanyalah SK Bupati, sehingga terbitnya 
payung hukum yang lebih kuat sangat diharapkan.  
 
Disisi lain adalah kurangnya penghargaan dari pemerintah pusat terhadap Kabupaten-Kabupaten 
yang mampu menjaga hutannya dengan baik.  Selama ini aliran dana dari pemerintah khususnya 
Dana Alokasi Khusus (DAK)  selalu dikucurkan kepada Kabupaten-Kabupaten yang kondisi 
hutannya sudah rusak agar dapat membangun kembali hutan-hutan yang rusak tersebut.  Namun 
demikian, pada kenyataannya sampai dengan saat ini belum terlihat adanya hutan yang sudah 
rusak tersebut dapat diperbaiki atau terpulihkan.  Hal ini tentunya akan penjadi pembelajaran yang 
buruk bagi Kabupaten lainnya, karena akan memunculkan persepsi yang salah yaitu bahwa 
apabila menginginkan pendanaan dari pemerintah dalam bentuk DAK maka terlebih dahulu 
dengan merusak hutan yang ada di wilayahnya. 
 
Pilihan terhadap Kabupaten Konservasi sebagai model pembangunan, maka aspek konservasi 
menjadi dasar dalam setiap perencanaan pembangunan.  Diharapkan dengan Kabupaten 
Konservasi dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memanfaatkan 
hasil hutan non kayu yang sangat luar biasa potensinya serta melakukan berbagai inovasi 
terhadap berbagai kemungkinan pembayaran jasa-jasa lingkungan (payment of environmental 
services) 
 
 Penghargaan KALPATARU merupakan batu ujian 
 
Dengan diperolehnya penghargaan KALPATARU bukan membuat kami berbangga diri atau 
bahkan lupa diri. Penghargaan ini menajdi batu ujian bagi gerak maju kabupaten Malinau dalam 
mensejahterakan rakyatnya. Tidak ada gunanya penghargaan diterima kalau pada akhirnya 
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kerusakan lingkungan yang meraja lela di berbagai pelosok nusantara kemudian juga merambah 
ke Kabupaten Malinau. 
 
Batu ujian bukan hanya bagi pemerintah kabupaten, tetapi juga bagi pemerintah provinsi dan 
pemerintah pusat. Jika Malinau ingin menjadi kabupaten konservasi, hendaknya keinginan itu 
dipahami secara benar oleh pemerintah provinsi dan pusat sebagai upaya pembangunan 
berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya sangat diharapkan. 
 
 
Jakarta, 6 Juni 2007 
Bupati Malinau 
 
Dr. Marthin Billa, MM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memberikan arti konservasi bagi kesejahteraan rakyat Malinau dan Dunia 
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Sementara negara maju kini menikmati kemakmuran dari era teknologi, mekanisasi, jasa, dan teknologi 

informasi, pengertian konservasi kini dicoba dipaksakan untuk diterapkan di negara kita. Penekanannya 

pada pengawetan dan perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari yang merupakan salah satu dari pilar 

konservasi tidak pernah dibangun dengan baik. Kabupaten konservasi mengusung konsep pembangunan 

berkelanjutan – membawa keseimbangan antara konservasi dan pembangunan. Membawa keseimbangan di 

antara ketiga pilar konservasi ; perlindungan, pengawetan, dan dengan memberikan penekanan pada 

pemanfaatan yang lestari. 

 

Di manakah Malinau itu ?  

 

Malinau adalah kabupaten yang baru berumur sekitar 6 tahun, merupakan kabupaten pemekaran dari yang 

dulunya bernama Kabupaten Bulungan. Pemekaran kabupaten Bulungan menjadi tiga kabupaten yaitu: 

Bulungan, Malinau, dan Kota Tarakan. Secara geografis Kabupaten Malinau terletak di ujung utara-timur 

(Timur Laut) provinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini dapat dikatakan sebagai wilayah terkunci – land-

locked – wilayah yang berada di pedalaman tidak memiliki garis pantai dengan transportasi menuju ke sana 

yang masih sangat terbatas – yang relatif lancar hanyalah melalui sungai dan udara. 

 

Untuk menuju kota Malinau, ibukota kabupaten Malinau, bisa ditempuh dengan beberapa moda angkutan. 

Dari Jakarta menuju ke Tarakan (3 jam penerbangan), melalui transit di Balikpapan. Dari Tarakan, bisa 

ditempuh selama tiga jam dengan menggunakan speedboat berkekuatan lebih dari 2000 daya kuda. Bisa 

juga ditempuh dengan pesawat dari Tarakan selama 25 menit. Luas wilayah kabupaten Malinau yang 

berpenduduk lebih kurang 50,000 orang itu setara dengan Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI-Jakarta 

(yang berpenduduk mungkin sekitar 60 juta orang). 

 

Lebih dari 90% wilayah kabupaten Malinau saat ini masih tertutup hutan lebat. Hutan produksi di sana 

sebagian besar adalah hutan produksi terbatas – karena medan yang berbukit dan bergelombang. Inilah 

tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Malinau untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan 

keterisoliran seperti itu, mungkinkah membangun industri, jasa, dan pertanian yang mampu mengangkat 

kemakmuran rakyatnya? 

 

Tantangan itulah yang dihadapi oleh pemerintah Malinau sehingga tertuang dalam visi kabupaten 

GERBANG DEMA; gerakan pembangunan menuju desa mandiri. Membangun dan memandirikan desa-

desa di seluruh kabupaten merupakan misi sederhana tetapi penuh makna. Karena sejatinya tujuan 

pembangunan adalah mensejahterakan rakyat dan rakyat yang paling bawah berada dalam sebuah tatanan 

desa. Dengan membuat masing-masing desa mandiri, maju dan makmur, dengan sendirinya kabupaten 

secara keseluruhan akan menjadi makmur. Sebuah pendekatan dari bawah ke atas – bottom up yang selama 

ini kurang mendapat perhatian. 
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Membangun tanpa merusak hutan 

 

Kabupaten Malinau menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan. Salah satunya adalah CIFOR – lembaga penelitian kehutanan internasional 

merupakan salah satu mitra pemerintah kabupaten Malinau sejak Malinau masih berstatus Kecamatan. 

CIFOR, Badan Litbang Kehutanan dan PT Inhutani II memperkenalkan pembalakan (penebangan hutan) 

berdampak rendah pada tahun 1996 sampai sekarang. Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang bekerja 

sama dengan pemerintah Kabupaten Malinau untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari tanpa harus 

merusak hutan. 

 

Upaya semacam ini bukan tanpa hambatan dan masalah. Banyak keinginan masyarakat untuk dapat segera 

menghabiskan hutan untuk dijadikan uang. Banyak pihak luar yang mencoba merayu rakyat untuk mau 

melepaskan wilayah hutannya untuk diekploitasi. Tetapi rakyat dan pemerintah Kabupaten Malinau 

memiliki ketahanan terhadap berbagai godaan. Mereka bukan menolak kemajuan dan pembangunan, tetapi 

mereka mau membangun dengan kesadaran penuh akan pentingnya menjaga kelestariannya. Tidak heran 

dalam kurun waktu 6 tahun ke belakang beberapa penghargaan lingkungan diterimakan untuk masyarakat 

Malinau. Dan hari ini kita menyaksikan penghargaan lagi diterimakan kepada Bupati Malinau, 

penghargaan KALPATARU dalam kategori Pembina Lingkungan. 

 

Berbagai penghargaan tersebut diterima bukan tanpa perjuangan. Ada saja pihak-pihak yang 

mempertanyakan mengapa Malinau yang melakukan penambangan dan mengusulkan konversi hutan 

mendapat penghargaan? Dengan rendah hati perlu disampaikan di sini bahwa tidaklah mudah mengelola 

kawasan yang begitu luas dengan penduduk yang tersebar tidak merata, dengan tingkat pendidikan yang 

masih terbatas, dan dengan penetapan oleh pusat bahwa hampir seluruh kabupaten adalah kawasan hutan 

negara. Mungkinkah membangun tanpa mengakomodasi sektor lain di luar sektor kehutanan.  

 

 

 

 

Malinau, 1 Juni 2007 

 

 
 
DR Drs. Marthin Billa MM 
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Bupati Malinau  
 
 


